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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
*

До мене звернувся мешканець Гуляйпільського району Запорізької
області Плющій Олександр Миколайович з питанням щодо порушення його
прав під час заміни газового лічильника.
В своєму зверненні він зазначає, що придбав за власний рахунок
газовий лічильник, який в належному порядку було підключено та
опломбовано.
Заявник вчасно надавав інформацію щодо кількості спожитого газу та
своєчасно виконував фінансові зобов’язання по оплаті спожитої кількості
газу. Придбаний газовий лічильник відповідно технічній документації
виробника, підлягав перевірці/повірці через прогін 10 000 (десять тисяч) куб.
м.
За ініціативою газорозподільчої компанії була проведена суцільна
робота з демонтажу та вилучення для перевірки/повірки газових лічильників
у споживачів. На час демонтажу у Плющій О. М. газового лічильника
серпень-вересень 2016 року його ресурс не був використаний – фактичне
використання газового лічильника тривало лише третину від ресурсу тобто
близько 3 000 куб. м. Під час демонтажу/вилучення лічильник мав

непошкоджені пломби, не мав жодних пошкоджень сам прилад, не мало
пошкоджень повірочне тавро.
Після демонтажу газорозподільче підприємство повідомило про
непридатність лічильника до експлуатації та ремонту. Лічильник не
повернуто. Таким чином, споживач – власник лічильника не має можливості
провести експертизу придатності лічильника для експлуатації або ремонту.
Крім того, визначення обсягів спожитого газу, яке виставляється
заявникові Запорізьким облгазом, відбувається неправомірно, за нормами
споживання природного газу населенням у разі відсутності газових
лічильників, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
08.06.1996 року № 619 (втратила чинність 24 березня 2016 року).
На підставі викладеного вище, прошу розібратися в правомірності
вимог

працівників Запорізького облгазу, та при виявленні порушень з

їхнього боку, вжити заходів щодо захисту інтересів заявника.
Про результати розгляду прошу повідомити

мене та заявника за

адресою: м. Гуляйполе, вул. Цвітна, 12/4 Запорізької області, у
встановлений законом термін.
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